
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2021/2022 
 
Wrzesień 
 
01    uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 
10   zebranie z rodzicami, wybór klasowych Rad Rodziców 
13    zebranie Rady Rodziców z dyrektorem 
15    posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające dokumenty szkolne 
 
Październik 
 
13    uroczysta akademia z okazji Dnia KEN 
14    dzień wolny  
 
Listopad 
 
01   Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny 
11    Narodowe Święto Niepodległości  - dzień wolny 
12   dzień wolny  
10    uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona i Dnia Niepodległości 
15.11 – 10.12    praktyki zawodowe dla klas III po gimnazjum 
 
Grudzień 
 
10     koniec semestru dla klas maturalnych 
13     posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 
23-31  Zimowa przerwa świąteczna  
 
 
Styczeń 
 
06  Święto Trzech Króli – dzień wolny 
07  dzień wolny 
10-11  Dwa dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas technikum 

zgodnie z harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
z CKE dla klas technikum (uczniowie szkoły branżowej I stopnia mają lekcje) 

10  koniec semestru dla klas III technikum po szkole podstawowej  
12  posiedzenie rady klasyfikacyjnej dla klas III po szkole podstawowej 
21  koniec semestru dla klas I, II technikum i klas I, II i III szkoły branżowej I  

stopnia 
26  posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla klas I, II technikum i klas I, II 

i III szkoły branżowej I stopnia 
28  koniec semestru dla klas III technikum po gimnazjum 
31   Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla klas III po gimnazjum. 

Plenarna Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w pierwszym  półroczu w 
roku szkolnym 2021/2022 

 



 
Luty 
14 – 27 ferie zimowe 
 
Kwiecień    
 
14 – 19 wiosenna przerwa świąteczna 
25  posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych 
29  zakończenie nauki w klasach maturalnych  
 
Maj 
 
02 dzień wolny 
03 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny 
04 – 31 Praktyki zawodowe dla klas III technikum po szkole podstawowej 
4 – 6  pisemne egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych 
 
Czerwiec 
 
16 Boże Ciało - dzień wolny 
17 Dzień wolny 
20 posiedzenie klasyfikacyjne dla klas I-III technikum i klas I-III szkoły branżowej I 

stopnia 
24 uroczyste zakończenie roku szkolnego  
30 Plenarna Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę za rok szkolny 2021/2022 
 


